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รายละเอียดของรายวิชา ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั ( ไป
ภาควิชา ฟิ สิกส์
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ภาคเรียนที( 1 ประจํ าปี การศึกษา 2556

หมวดที( 1 ข้อมูลทัว( ไป
1. รหัสและชื(อรายวิชา ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั
2. จํ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 1(0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร. อนุศิษฏ์ ทองนํา
ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิริ
อ.มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
อ.ดร.สมบูรณ์ เพชรคงศักดิ8
ผศ.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
อ.ดร. ปัทมาศ บิณฑจิตต์
อ.ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน
อ.ดร.อารียา เอียมบู่
อ.ดร.ทรงศักดิ8 พงษ์หิรัญ
อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี
อ.สมศักดิ8 มณีรัตนะกูล
5. ภาคการศึกษา / ชั9นปี ทีเ( รียน :
ภาคการศึกษาที 1 / ชั>นปี ที 2
6. รายวิชาทีต( อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต( อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ( รียน
ประสานมิตร ห้ อง 10-307 และ 10-309
9. วันทีจ( ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั9งล่าสุด 29 พฤษภาคม 2556
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หมวดที( 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพือให้ ผ้ ูเรียน
1. มีความรู้ความเข้ าใจกระบวนการของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพือให้ นิสติ มีทกั ษะใน
กระบวนการทดลอง และการใช้ เครืองมือ
2. มีทกั ษะการทดลอง การใช้ เครืองมือและการเสนอผลการทดลองทางด้ านฟิ สิกส์
3. สามารถเชือมโยงความรู้ภาคทฤษฎีพ> ืนฐานทางฟิ สิกส์กบั ภาคปฏิบัติ
4. มีประสบการณ์ในการทํางานเป็ นกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายกลุ่มย่อย
5. มีเจตคติทดี ีทางวิทยาศาสตร์
6. ตระหนักในความเป็ นผู้มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบงานที
ได้ รับมอบหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
7. จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นนิสติ เป็ นศูนย์กลาง กล่าวคือนิสติ สามารถเรียนรู้ และทําการ
ทดลองได้ ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็ นทีปรึกษา
8. ให้ นิสติ มีทกั ษะการสือสาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื อให้ รายวิชามีเนื>อหาสาระสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และสามารถพัฒนานิสติ ให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ได้
หมวดที( 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เนื>อหาสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 100 ฟิ สิกส์ทวไป
ั
2. จํ านวนชัว( โมงทีใ( ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

ไม่มีการบรรยาย

ไม่มีการสอนเสริม

มีการทําปฏิบัติงาน 2
ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ
30 ชัวโมงต่อภาค
การศึกษา

1 ชัวโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ
15 ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จํ านวนชัว( โมงต่อสัปดาห์ทีอ( าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
ให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้ องการของนิสติ ประมาณ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที( 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีความซือสัตย์สจุ ริต
หลัก
2. มีระเบียบวินัย
หลัก
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
รอง
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อนื
รอง
5. มีจิตสาธารณะ
รอง
1.2 วิธกี ารสอน
1. กําหนดเกณฑ์การเข้ าชั>นเรียนตรงเวลาและสมําเสมอ
2. กําหนดเกณฑ์การส่งรายงานผลการทดลอง
3. ให้ มีความรับผิดชอบในงานทีได้ รับมอบหมาย และสอดแทรกเรืองคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
ซือสัตย์ในการทําการทดลอง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานตลอดจนการนําเสนอผลปฎิบัติงานทีได้
2. การเข้ าชั>นเรียนตรงเวลาและสมําเสมอ
3. การส่งรายงานผลการทดลองได้ ตรงตามกําหนดเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ทตี ้ องได้ รับ
ความรับผิดชอบ
1. มีความรู้พ> ืนฐานทาง ฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทจี ะนํามาอธิบายหลักการ
หลัก
และ ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
หลัก
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้ านฟิ สิกส์
รอง
และฟิ สิกส์ประยุกต์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทีจะสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
รอง
2.2 วิธกี ารสอน
1. การสอบย่อยก่อนทําการทดลอง
2. การบรรยายสั>นๆ เกียวกับการทดลอง และการใช้ เครืองมือโดยอาจารย์
3. ทําการทดลองและเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง ตามกลุ่มการทดลองโดยมีอาจารย์คอยให้ คาํ ปรึกษา
4. นิสติ จัดทํารายงานผลการทดลองหลังจากเสร็จการทดลองทุกครั>งและส่งในสัปดาห์ถัดไป
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบย่อยก่อนทําการทดลอง
2. รายงานผลการทดลองมีความถูกต้ องชัดเจน
3. สอบภาคปฏิบัติ (สอบปลายภาค)
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
หลัก
วิชาการทางวิทยาศาสตร์
2. นําความรู้ทางฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
รอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที
รอง
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์ โดยใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยคํานึงถึงผลกระทบทีเกียวข้ อง
3.2 วิธกี ารสอน
1. การทดลองและการเชือมโยงกับทฤษฏี โดยนิสติ วิเคราะห์และทําการคํานวณผลทางทฤษฎี
2. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทํารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ>นการทดลอง
ในรายงานนิสติ คํานวณปริมาณทางฟิ สิกส์ วิเคราะห์ผลการทดลอง รวมทั>งใช้ กราฟประกอบตามความ
เหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองให้ มีความถูกต้ องในการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นาํ โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อนในฐานะผู
ื
้ นาํ และสมาชิกทีดี
หลัก
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
รอง
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั>งพัฒนาตนเอง
รอง
และพัฒนางานได้
4.2 วิธกี ารสอน
การทําการทดลองเป็ นกลุ่ม ทําให้ มีการแลกเปลียนความคิดและเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กบั
สมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั>งเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบต่อกลุ่มของตน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
การสอบถามในชั> นเรี ยน และการสังเกตพฤติก รรมโดยประเมิน จากการมีส่ว นร่ ว มแสดงความ
คิดเห็นในชั>นเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ทมี ีความคิดเห็นแตกต่าง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ( สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพือการวิเคราะห์ ประมวลผล
หลัก
การแก้ ปัญหาและนําเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสือสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั>งการเลือกใช้ รูปแบบ
รอง
การสือสารได้ อย่างเหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน เพือการค้ นคว้ าได้ อย่าง
รอง
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เหมาะสมและจําเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมี
รอง
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน
1. การเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน มีการคํานวณปริมาณทางฟิ สิกส์ในการทดลอง การ
ประมวลผลการทดลอง
2. การเรียนรู้จากการทํางาน โดยการปฏิบัติการทดลองเป็ นกลุ่ม ทําให้ นิสติ ฝึ กทักษะสือสารกับ
สมาชิกในกลุ่ม อาจารย์ และมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในห้ องเรียน
3. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทํารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ>นการ
ทดลอง เป็ นการฝึ กทักษะการสือสารโดยการเขียน และการเรียบเรียงข้ อมูล ความรู้จากการ
ทดลอง
4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยการสึบค้ นข้ อมูลเพิมเติมเพือประกอบการทํา
รายงานผลการทดลอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองมีการประมวลผลทีถูกต้ องและ
สือสารได้ เหมาะสม
หมวดที( 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที
หัวข้ อ/รายละเอียด
1

2

จํานวน
ชัวโมง
แจก course syllabus พร้ อม
2
อธิบายเนื>อหารายวิชา และทํา
ความตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับนิสติ เกียวกับเกณฑ์
การประเมิน
การทดลองที 1
2

3

การทดลองที 2

2

4

การทดลองที 3

2

5

การทดลองที 4

2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือทีใช้
บรรยายชี>แจงระเบียบ

สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง

ผู้สอน
คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
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สัปดาห์ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

6

การทดลองที 5

จํานวน
ชัวโมง
2

7

การทดลองที 6

2

8

การทดลองที 7

2

9
10

สัปดาห์สอบกลางภาค
การทดลองที 8

2

11

การทดลองที 9

2

12

การทดลองที 10

2

13
14
15
16

ทําการทดลองชดเชย
ทําการทดลองชดเชย
ทบทวน LAB
สอบปลายภาค

2
2
2
2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือทีใช้
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทําการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
ศึกษาด้ วยตนเอง
ศึกษาด้ วยตนเอง
ศึกษาด้ วยตนเอง
สอบภาคปฏิบัติ

ผู้สอน
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
นิสติ
นิสติ
นิสติ
คณาจารย์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ทปี ระเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซือสัตย์สจุ ริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อนื
5. มีจิตสาธารณะ

สังเกตพฤติกรรมการเข้ า ตลอดภาคการศึกษา
ชั>นเรียน การทําปฏิบตั กิ าร
และการส่งรายงานผลการ
ทดลอง

-

ด้ านความรู้
1. มีความรู้พ> ืนฐานทาง ฟิ สิกส์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทจี ะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นํามาอธิบายหลักการและทฤษฏี
ในศาสตร์เฉพาะ
2 . มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทาง
ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร์
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิงด้ านฟิ สิกส์
และฟิ สิกส์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆทีจะ
นําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน

สอบย่อย
รายงานผลการทดลอง

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 10
ร้ อยละ 70

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที 16

ร้ อยละ 20

ตลอดภาคการศึกษา

(คะแนนรวมอยู่ในรายงานผล
การทดลอง ร้ อยละ 70)

ด้ านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ และมีเหตุมผี ล ตาม
รายงานผลการทดลองและ
หลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การสรุ ป อภิ ป รายผลการ
2. นําความรู้ทางฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์ ทดลองถูกต้ องชัดเจน
และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูล
ต่าง ๆ ทีหลากหลายได้ อย่าง
ถูกต้ องและสร้ างสรรค์ โดยใช้
ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ โดย
คํานึงถึงผลกระทบทีเกียวข้ อง

ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นาํ โดยสามารถทํางาน
สังเกตพฤติกรรม
ร่วมกับผู้อนในฐานะผู
ื
้ นาํ และ
สมาชิกทีดี
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั>ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางานได้

ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1..สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพือการ

ตลอดภาคการศึกษา

สังเกตพฤติกรรมและความ ตลอดภาคการศึกษา
ถูกต้ องชัดเจนของรายงาน
ผลการทดลอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(คะแนนรวมอยู่ในรายงานผล
การทดลอง ร้ อยละ 70)

(คะแนนรวมอยู่ในรายงานผล
การทดลอง ร้ อยละ 70)
หน้า 7

มคอ. 3
วิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ ปัญหาและนําเสนอข้ อมูลได้
อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสือสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั>งการ
เลือกใช้ รปู แบบการสือสารได้ อย่าง
เหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอืน เพือ
การค้ นคว้ าได้ อย่างเหมาะสมและ
จําเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

หมวดที( 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. คู่มือ ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หมวดที( 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
มีการเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนตามแบบประเมิน ปค 003 รวมถึงประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจากผลการเรียนของนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินผู้สอน (ปค.003) และผลการเรียนของนิสติ
2. สังเกตการสอนของอาจารย์โดยผู้ร่วมทีมสอนในกรณีรายวิชามีผ้ ูสอนหลายคน หรือส่งผู้
สังเกตการณ์เข้ าฟังการสอนของอาจารย์กรณีผ้ ูสอนเดียว
3. อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม
การเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ ในชั>นเรียน ทั>งนี>ให้ ยึดวิธกี ารและแหล่งข้ อมูลทีหลากหลาย
รวมทั>งมีการประเมินหลายครั>ง เพือความน่าเชือถือของผลทีได้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพือประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา และแนวทาง
แก้ ไขในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิT ของนิสิตในรายวิชา
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือพิจารณาผลสัมฤทธิ8ทางการเรียนของนิสติ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ 3 ของรายวิชาทีทาํ การสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินการเรียนรู้ของนิสติ โดยการสุ่มตรวจข้ อสอบ
รายงาน วิธกี ารให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําข้ อคิดเห็นของนิสิตจากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตมาประมวล
เพือจัดกลุ่มเนื>อหาความรู้ทตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในรุ่นต่อไป
2. นําผลสังเกตการสอนจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาเปรียบเทียบข้ อมูลกับข้ อคิดเห็น
ของนิสิต เพือพัฒนาเนื>อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้
ตรงกับผลการเรียนรู้ทคี าดหวัง
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